ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της µε αρ. 8ης/2018 συνεδρίασης
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Αποφ.: 27/2018
Στη Λευκάδα σήµερα στις 6 Νοεµβρίου 2018, ηµέρα Τρίτη και ώρα 13:00 στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του
∆ήµου Λευκάδας, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Λευκάδας, ύστερα
από την αριθµ. 22287/2-11-2018 πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα
µέλη, σύµφωνα µε το άρθρο 75 του Ν.3852/10.
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) τακτικών µελών βρέθηκαν παρόντα
τα παρακάτω πέντε (5) µέλη, ο Πρόεδρος άρχισε την Συνεδρίαση.
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ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Φίλιππας Γεώργιος (Πρόεδρος)
Κατηφόρης Χρήστος (αναπλ.)
Σκληρός Φίλιππος
Βλάχος Ευστάθιος
Περδικάρης Αθανάσιος
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ΑΠΟΝΤΕΣ
Γαρύφαλλος ∆ηµήτριος
Αρβανίτης Σπυρίδων
Βικέντιος Νικόλαος
Φρεµεντίτης Χριστόφορος

Τα ανωτέρω απόντα µέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόµιµα.
Συζητήθηκε ένα (1) θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης.
Ο κ. Κατηφόρης Χρήστος, αναπληρωµατικό µέλος της δηµοτικής παράταξης της πλειοψηφίας,
αναπληρώνει το τακτικό µέλος της ίδιας παράταξης, κ. Πολίτης Σπυρίδωνα, που απουσίαζε.
ου
Οι κ.κ. Αρβανίτης Σπυρίδων και Γαρύφαλλος ∆ηµήτριος, προσήλθαν πριν την συζήτηση του 4 θέµατος
της Η.∆.
ου
Ο κ. Βλάχος Ευστάθιος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 4 θέµατος της Η.∆.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραµµατέα της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, Αιµιλία Χαλκιοπούλου,
υπάλληλο του ∆ήµου
ο

ΘΕΜΑ 1 εκτός Η.∆. : Γνωµοδότηση ΕΠΖ σχετικά µε αναγνώριση κύριας δηµοτικής οδού που συνδέει τους
οικισµούς Κατωχωρίου - Γενίου
Εισηγητής: Φίλιππας Γεώργιος, Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.

Ύστερα από πρόταση του Προέδρου της, η Ε.Π.Ζ. οµόφωνα αποφασίζει την συζήτηση εκτός ηµερήσιας
διάταξης θέµατος σχετικά µε αναγνώριση κύριας δηµοτικής οδού που συνδέει τους οικισµούς Κατωχωρίου –
Γενίου.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ. εισηγούµενος το θέµα, διάβασε την εισήγηση της υπηρεσίας, η
οποία έχει ως εξής:
«Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 1 παρ.2β του Π.∆. της 24/31.5.1985 (ΦΕΚ-270 ∆') : «Τροποποίηση των όρων και
περιορισµών δόµησης των γηπέδων των κειµένων εκτός των ρυµοτοµικών σχεδίων των πόλεων και
εκτός των ορίων των νοµίµως υφισταµένων προ του έτους 1923 οικισµών».
2. Την εγκύκλιο 34844/5574/104/86 του ΥΠΕΧΩ∆Ε.
3. Την εγκύκλιο 43165/2355/33/89 του ΥΠΕΧΩ∆Ε.
4. Την εγκύκλιο 30855/1219/13/90 του ΥΠΕΧΩ∆Ε.
5. Το έγγραφο 29656/28-7-06 της ∆/νσης Νοµοθετικού του ΥΠΕΧΩ∆Ε.
6. Την υπ' αριθµ.οικ.1867/4-7-1986 Απόφαση Νοµάρχη Λευκάδας (ΦΕΚ 831 ∆΄/86) «Καθορισµός ορίων,
όρων και περιορισµών δόµησης στους οικισµούς Ν. Λευκάδας».
7. Το υπ’ αριθµ.27/03-10-2018 έγγραφο της ∆ηµοτικής Ενότητας Ελλοµένου Τοπικής Κοινότητας
Κατωχωρίου.
8. Το χάρτη ΓΥΣ 1:5000 έτους 1970 περίπου, στον οποίο απεικονίζεται αγροτικός δρόµος που ξεκινά από
τον οικισµό Κατωχωρίου και φθάνει µέχρι τον κύριο δηµοτικό δρόµο Βλυχού - Γενίου.
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Ότι ο υπάρχων σήµερα διανοιγµένος και ασφαλτοστρωµένος δρόµος µήκους 2.470 µ. περίπου, είναι ο
µοναδικός που ενώνει τον οικισµό Κατωχωρίου µε τον οικισµό Γενίου (σε συνέχεια και µε τον κύριο
δηµοτικό δρόµο Βλύχου Γενίου)
10. Ότι ο δρόµος αυτός συνδέει τον οικισµό Κατωχωρίου µε τον κύριο δηµοτικό δρόµο Βλυχού Γενίου και
εξυπηρετεί την επικοινωνία των κατοίκων των δύο οικισµών που ανήκουν στον ∆ήµο Λευκάδας.
11. Το γεγονός ότι ο δρόµος αυτός συντηρείται από το ∆ήµο Λευκάδας και ότι οι δύο οικισµοί πλην της
Επαρχιακής οδού Λευκάδας Βασιλικής δεν συνδέονται µε άλλο απευθείας δρόµο.
9.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
Την αναγνώριση της οδού που συνδέει τον οικισµό Κατωχωρίου µε τον κύριο δηµοτικό δρόµο Βλυχού
Γενίου συνολικού µήκους 2.470 µ. περίπου, ως κύρια δηµοτική όπως αυτή εµφανίζεται στο συνηµµένο χάρτη
ΓΥΣ: Αρχή δρόµου εντός οικισµού Κατωχωρίου µε αρχικό τµήµα εντός του οικισµού Κατωχωρίου και πέρας του
δρόµου η συµβολή του µε τον κύριο δηµοτικό δρόµο Βλυχού Γενίου.»
Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού έλαβε υπόψη της:
- Το άρθρο 73 του Ν.3852/10,
- Την παραπάνω εισήγηση, οµόφωνα εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο
Την αναγνώριση της οδού που συνδέει τον οικισµό Κατωχωρίου µε τον κύριο δηµοτικό δρόµο Βλυχού
Γενίου συνολικού µήκους 2.470 µ. περίπου, ως κύρια δηµοτική, όπως αυτή εµφανίζεται στο συνηµµένο χάρτη
ΓΥΣ: Αρχή δρόµου εντός οικισµού Κατωχωρίου µε αρχικό τµήµα εντός του οικισµού Κατωχωρίου και πέρας του
δρόµου η συµβολή του µε τον κύριο δηµοτικό δρόµο Βλυχού Γενίου.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 27/2018.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΦΙΛΙΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

2

